
 

18 mei – orgelfietstocht 

 

Op zondag 18 mei spreken we 
om 13u30 af aan de Sint-
Martinuskerk te Kontich. 

Op deze fietstocht zorgt Calcant 
vzw voor drie orgel-concerten: 
- Jan Van Mol in Sint-

Magdalena, Reet 
- Ben Van Nespen in Petrus- 

en Paulus, Schelle 
- Matthias Müller en Pedro 

Quadrado (tenor) in Sint-
Martinus, Kontich 

Inschrijving kan door storting 
van € 5,- op Calcant vzw, 
BE74 0016 2555 5807 met 
vermelding ‘Orgelfietstocht + 
namen deelnemers’. 

Rond 18u30 is het laatste 
concert afgelopen. 

24 mei – tweede duurzame fietstocht 

 

We spreken om 13u30 af ter hoogte van Altena. 
Onderhoudswerken aan het park brengen meer 
zonlicht tot op de vijver. 

Op deze tweede duurzame fietstocht vernemen 
we meer over een schoolstraat en een 
fietsstraat in Kontich-Kazerne. We bekijken het 
retentiebekken en de bosuitbreiding aan het 
Langbos. 

Via een ommetje langs de fietsostrade fietsen 
we naar de plukboederij Grondsmaak. 

We sluiten af in het nieuwe Hof van de 
Heemkundige Kring, waar er nog uitleg gegeven 
wordt over enkele andere activiteiten. 

Deelname is gratis. Gelieve wel vooraf in te 
schrijven via kontich@transitie.be of op 
0473 20 92 30. Een duurzaam drankje wordt 
aangeboden. 

mailto:kontich@transitie.be


Pierstraat wordt volledig zone 50 

In Kontich lag de toegelaten snelheid al langer op 50 km/h. In een vorige nieuwsbrief meldden we ook al 
dat Rumst de snelheid verlaagde in de zone nabij de watertoren. Hier was er nog een stuk van enkele 
honderden meter waar er sneller gereden mocht worden. 

Intussen werd er ook een akkoord bereikt tussen de gemeentebesturen van Rumst en Aartselaar voor het 
resterende gedeelte van de Reetsesteenweg (richting centrum van Aartselaar) tot aan de A12. Tezamen 
met een éénvormige snelheidsbeperking tot 50 km/h komt er ook een inhaalverbod in de hele straat. 

Voor fietsers wordt deze Pierstraat nu over haar volledige lengte vlotter oversteekbaar en ook veiliger om 
langs te fietsen.  

Wanneer snelheidsverlagingen in Kontich? 

In de meeste buitengebieden in Kontich mag je nog altijd 90 km/h rijden. We 
roepen ons gemeentebestuur dringend op om dit aan te passen. Op smalle 
landbouwwegen is 90 km/h onverantwoord. Een aanrijding aan deze snelheid loopt 
meestal fataal af. Als de aanrijding gebeurt aan 50 km/h heb je als voetganger of 
fietser nog altijd 45% om te overlijden. Bij een snelheid van 30 km/h van het 
aanrijdend voertuig daalt de kans tot een dodelijk ongeval tot 5%. 

Fietsersbond Kontich-Waarloos roept het gemeentebestuur op om de snelheid in alle 
landbouw- en industriegebieden tot 50 km/h te beperken. In woonzones is 30 km/h 
de aangewezen snelheid. Enkel in straten met een meer doorgaand karakter en met 
fietspaden kan 50 km/h. 

 

Fietspaden en voorrang van rechts 

 

Het Vademecum Fietsvoorzieningen vraagt om fietspaden 
op bovenlokale fietsroutes niet te onderbreken aan elk 
kruispunt. Er worden dus best geen kruispunten met 
voorrang van rechts voorzien.  

Ook het autoverkeer langs deze invalsassen (zoals 
Ooststatiestraat en Antwerpsesteenweg) krijgt dus best 
voorrang op het verkeer komende uit de woonstraten. 

Dit zou ook consequent zijn met bovenstaand voorstel voor 
50 km/h op de invalsas en 30 km/h voor de woonwijken. 

Met Belgerinkel naar de Winkel 

Dit jaar ook in Kontich (en zelfs met extra stallingen in de winkelstraten).  



Verkeerscirculatieplan geeft prioriteit aan voetganger en fietser 

 

Het eerste ontwerp scenario voor 
circulatieplan voor Kontich-
Centrum houdt alvast rekening 
met verkeers-leefbaarheid voor 
bewoners en ook met de belangen 
van voetgangers en fietsers. 

De verkeersdruk in de smalste 
centrumstraten wordt verlaagd. 
Magdalenastraat en Sint-Jansplein 
zijn niet langer een sluiproute voor 
autoverkeer. 

Doorheen de smalle Drabstraat zal 
geen doorgaand autoverkeer meer 
aanschuiven.  

Speciale aandacht wordt besteed 
aan de verkeersdrukte in de 
schoolomgevingen en op de 
fietsroutes naar school. 

Als de parkeerplaatsen op de 
straat in de Kruisschanslei 
behouden blijven, vrezen we daar 
voor gevaarlijke situaties.  

De Helenaveldstraat zal ook meer 
autoverkeer te verwerken krijgen. 
Hier zijn zelfs geen fietspaden. 

We vragen ook aandacht voor de 
veiligheid van de fietsers ter 
hoogte van de kruisingen met 
links- en rechtafslaande 
autostromen. 

Stationsplein 

 

De verkeerssituatie op het Stationsplein 
werd niet aangepast samen met 
verlenging van de fietsostrade tot Duffel 
en intussen al tot Sint-Katelijne-Waver. 
Het aantal fietsers is sterk gestegen. 

Deze fietsers moeten niet alleen hun 
weg zoeken tussen de voetgangers van 
of naar het station, maar ook tussen 
auto’s die wachten op reizigers komende 
van de volgende trein. 

Eigenlijk mogen deze auto’s daar niet parkeren. Voor het station is er immers aan geel-witte markering op 
de stoeprand. Aan de zijde van het muurtje geldt er een parkeer- en stilstandverbod. Enkel vlak voor beide 
fietsenstallingen mag er nog geparkeerd worden. Dit belemmert het zicht voor de gebruikers van de 
fietsostrade en is dus erg gevaarlijk. Fietsersbond stelt voor om de zone tussen het station en het 
muurtje autovrij te maken.  



Rechtsaf door rood 

Het nieuwe verkeersbord B22 (foto rechts) geeft aan dat een fietser bij een rood 
verkeerslicht toch naar rechts mag afslaan. Voorwaarde is wel dat de fietsers voorrang 
verlenen aan andere weggebruikers, waaronder voetgangers op het zebrapad, en dat 
ze geen verkeersstroom moeten kruisen.  

In Kontich zou dit bord bijvoorbeeld geplaatst kunnen 
worden aan het kruispunt van de de Villermontstraat 
met de expressweg. Fietsers komende uit de de 
Villermontstraat mogen nu bij rood licht niet rechtsaf 
het fietspad opdraaien richting Edegem. 

We denken dat dit ook mogelijk is: 

- aan het einde van de Molenstraat: voor fietsers 
uit de Molenstraat naar het fietspad richting 
Transvaalstraat en ook naar het verkeerslicht 
voor fietsers om de N171 te kruisen;  

- op het kruispunt met de F. Maesstraat: voor fietsers komende uit de F. Maesstraat en de 
M. Geysemansstraat; 

- aan het einde van de Singel (industriegebied Blauwe Steen): voor fietsers uit het industriegebied die 
rechtsaf het fietspad van de Duffelsesteenweg willen oprijden, maar ook om tot bij de drukknop te 
geraken (nodig om als fietser groen licht te krijgen en de Pronkenbergstraat te kunnen bereiken). 

Provinciaal nieuws 

De aanbesteding voor de fietsbrug over de Singel en de achteruitgang van het station Antwerpen-
Berchem gebeurt nog dit jaar. De bouw van de brug start in het voorjaar van 2015. 

Doordat steeds meer verplaatsingen per fiets gebeuren, is er een stijgende nood aan objectieve cijfers. De 
provincie Antwerpen lanceert de Provinciale Fietsbarometer en is zo de eerste regio in Europa die het 
fietsen op regionaal niveau in kaart brengt. Op 15 locaties zal de provincie Antwerpen 24 uur op 24 en 7 
dagen op 7 het aantal passerende fietsers tellen. Die permanente tellingen vult ze aan met de tijdelijke 
tellingen door de gemeentebesturen. 

De Provincie geeft subsidies aan gemeenten voor de aanleg van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur. Er 
zijn twee soorten subsidies met elk een eigen reglement en procedure. Eén subsidievoorwaarde hebben 
ze echter gemeen, namelijk het volgen van het Vademecum voor Fietsvoorzieningen van de Vlaamse 
overheid. Die voorwaarde moet leiden tot kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur in heel Vlaanderen. De 
nadruk ligt op fietsinfrastructuur die deel uitmaakt van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 
(BFF) . De subsidies (80 %) komen dan uit het Fietsfonds. De provincie subsidieert ook fietsinfrastructuur 
langsheen het recreatief knooppuntennetwerk (40 %). De Provincie raadt aan om ook het voorontwerp al 
voor advies aan het Steunpunt Fiets voor te leggen. 

Drie jaar minder lang leven 

Een groep gerenommeerde artsen waarschuwt de Vlaamse regering dat een volledige overkapping van de 
Antwerpse ring van ‘levensbelang’ is. Deze verkeersader nog langer ‘open’ laten liggen, kost letterlijk 
mensenlevens’, waarschuwen ze. 

De betrokken dokters – cardiologen, long- en kinderartsen – publiceren een open brief waarin ze alle 
gezondheidsrisico’s oplijsten voor wie in de buurt van de Antwerpse ring woont, de drukste verkeersader 
van ons land. 

Met hun opmerkelijke brief willen ze hun steun betuigen aan Ringland. Dat is een plan van 
stedenbouwkundigen en architecten om de Antwerpse ring volledig te overkappen, een plan dat op 
alsmaar meer steun kan rekenen, ook vanuit de politiek.  

http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php?a=17
http://www.provant.be/mobiliteit/fietsen/functioneel_fietsen/functionele_fietsrou/index.jsp
http://www.provant.be/mobiliteit/fietsen/functioneel_fietsen/functionele_fietsrou/index.jsp
http://www.provant.be/mobiliteit/fietsen/functioneel_fietsen/subsidies/fietsfonds/index.jsp
mailto:steunpuntfiets@admin.provant.be
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140504_01090999


‘Voor wat de omgeving van de Antwerpse ring betreft, schat men zelfs dat de levensverwachting 
gemiddeld met 3 jaar daalt.’ En dan is er de geluidsoverlast van de Antwerpse ring, die overal boven de 
voorgeschreven aanvaardbare geluidsniveaus zit. ‘De gevolgen ervan zijn sluipend: slaapverstoring, hart- 
en vaatziekten, maar ook leerstoornissen’, zo stellen de betrokken artsen. 

Ringland 

Vele steden hebben al overkapte snelwegen: Maastricht, Parijs, Madrid, Sydney, Boston, …  
Stadssnelwegen worden onder de grond gestopt. Het kan. 

Het Plan-MER, opgemaakt in het kader van het Oosterweeldossier en voorgesteld in februari 2014, geeft 
de vergelijking tussen het BAM-tracé en de Meccano op een bedrieglijke manier. Het BAM-tracé met 
gedifferentieerde tolheffing wordt vergeleken met de Meccano zonder zulke tol. Dat is appelen met peren 
vergelijken.  

Een feit is dat het BAM-tracé een overkapping veel moeilijker maakt. In de procedure staat men nog 
niet verder dan destijds in 2009 met de Lange Wapper. Het ontwerp is niet goed en er is geen 
maatschappelijk draagvlak.  

Zelfs BAM-voorzitter Rudi Thomaes en CEO Jan Van Rensbergen zeggen dat ze positief staan tegenover 
Ringland. “Dat plan staat niet haaks op Oosterweel, wat sommige actiegroepen ook mogen beweren”. 

“Wij zijn blij met die uitspraken”, zegt Peter Vermeulen. “Maar ook wij vragen ons af of de beide plannen 
wel compatibel zijn. Oosterweel creëert naast de verkeerswisselaars voor de aansluiting met de E313 en 
de E19 nog een derde complex aan de Luchtbal, de moeilijkste plek van de stad. Die nieuwe aansluiting 
maakt de situatie extra ingewikkeld.” 

 

“In elk geval blijven wij bij onze principes”, 
aldus Vermeulen. “Het doorgaand verkeer 
moet worden gescheiden van het stedelijk 
verkeer en de prioriteiten moeten worden 
omgedraaid: eerst overkappen en pas daarna 
bekijken of de Oosterweelverbinding kan 
aantakken op de vernieuwde Ring.” 

Ringland wordt onderzocht als alternatief in 
de MER-studie voor de R11bis. “Dat is een 
gedrocht dat er wellicht toch niet komt”, zegt 
Vermeulen. “Ook daarom willen wij graag ons 
alternatief bespreken met BAM.” 

Iedereen is wild van Ringland. Het is fantastisch om volgen hoe het “idee op een bierkaartje” groeit tot 
een concept, een plan, een beweging, een oplossing voor veel dingen tegelijk. Lees de nagelnieuwe 
Ringland-krant. 

Vele duizenden kwamen vandaag te voet of met de fiets naar Park Spoor Noord en vroegen mee voor een overkapping. 

http://www.gva.be/dossiers/oosterweel
http://www.gva.be/krantenkoppen/zoeken/oosterweelverbinding.aspx?q=en_ath2e3B8u4QDwWtJV8sMPCgshApTklxD&g=oosterweelverbinding
http://ringland.be/downloads/Krant_Ringland.pdf


De Turnhoutsebaan is van de fietsers 

Het mobiliteitsplan van het Antwerpse 
stadsbestuur wil de auto opnieuw een 
belangrijkere plaats geven in het centrum. 
Zo zou de Turnhoutsebaan een plaats 
worden waar de auto voorrang heeft. 

Voor fietsers wordt er een alternatieve 
route voorzien via parallelle straten. Uit 
protest hebben een duizendtal fietsers 
woensdagmiddag de Turnhoutsebaan ter 
hoogte van de Roma even bezet.  

"Die zogenaamde parallelle wegen betekenen vaak een grote omweg. Wij willen gewoon de vrijheid om 
overal te kunnen fietsen. Wij zijn de zwakke weggebruikers, luister naar ons", zegt Dennis. 

"De stad is geen parking. De fiets moet een plaats krijgen in de stad. Het is geen doordacht beleid om de 
fietsers naar alternatieve routes te verwijzen. Ik word er echt kwaad van", aldus Katrien. 

"Er ligt een metrotunnel onder de Turnhoutsebaan. Dat ze die maar gebruiken om een deel van het verkeer 
om te leiden en plaats te maken voor de fiets. De Turnhoutsebaan is geen doorgangsweg maar een straat 
waar mensen wonen met winkels en scholen", vindt Sarah. 

 

Mieke fietst elke dag door de Turnhoutsebaan naar haar werk. 
"Toen ik zwanger was durfde ik niet door de Turnhoutsebaan, het 
was te gevaarlijk. Ook met de kinderen durf ik het niet. Maar het is 
moeilijk om een parallelle weg te vinden waar je niet zo ver bij 
moet omrijden. Als er geen plaats is, dan maak je plaats voor de 
fietser. Er zijn genoeg mogelijkheden." 

Kwaliteit fietspaden 

Een fietser heeft drie keer meer kans op pech in België dan in Nederland. Dat blijkt uit de statistieken 
van VAB, dat een jaar geleden begon met pechverhelping voor de fiets, en het Nederlandse FietsNED. 
Voor 75 procent van de lekke banden van de door VAB ondervraagde fietsers is de slechte staat van de 
fietspaden de grote boosdoener. Bovendien is dat vooral het geval als er een fietspad is. De organisatie 
pleit er daarom voor dat de overheden meer aandacht hebben voor het onderhoud van  fietspaden. 

 

Op het Fietscongres van 24 maart 2014 werd een nieuwe brochure 
voorgesteld van de Fietsersbond en de Vlaamde overheid. De 
publicatie toont de voorwaarden waaraan een goede fietsroute moet 
voldoen: samenhangend, direct, aantrekkelijk, veilig en comfortabel. 
Ook de criteria om van een fietssnelweg te kunnen spreken staan erin 
opgesomd. Talloze foto's illustreren dit alles met goede 
praktijkvoorbeelden, te zien op verschillende fietsroutes in Vlaanderen. 

Fietsers willen comfortabel wegdek en minder auto’s op hun routes.  Fietsers storen zich het meest aan 
druk verkeer en een slechte ondergrond. Dat blijkt uit een bevraging aan meer dan 4.000 fietsers. De 
Fietsersbond koppelde deze bekommernissen aan haar doorlichting van 14 fietsroutes in heel Vlaanderen.  

In de top 3 van meer dan 4.000 fietsers is de belangrijkste bekommernis gemotoriseerd verkeer. Auto’s, 
vrachtwagens en brommers rijden te talrijk, te dichtbij en te snel langs fietsroutes. Dit ervaart men als 
onveilig, ongezond en onaangenaam. De tweede ergernis betreft de ondergrond. Putten, drempels en het 
verkeerde materiaal verminderen het comfort en de veiligheid. Asfalt is duidelijk de beste ondergrond, zo 
blijkt uit alle metingen. Ook overgangen moeten schokvrij zijn. Als derde verzuchting moeten kruispunten 
fietsvriendelijker - bijvoorbeeld met tegelijk groen voor alle fietsers - of men kan ze vermijden met tunnels 
en bruggen. 

http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/fietsroutesvlaanderen.pdf


Update van het Vademecum Fietsvoorzieningen 

De aanleg van fietssnelwegen vormt één van de speerpunten van het 
fietsbeleid van de Vlaamse overheid en de provincies. Om dit te 
ondersteunen zijn in het Vademecum Fietsvoorzieningen nieuwe richtlijnen 
voor fietssnelwegen opgenomen. Ook over de functie van jaagpaden geeft 
het Vademecum meer duidelijkheid. Een derde aanpassing betreft de 
opname van nieuwe richtlijnen voor de toepassing van de verkeersborden 
B22 en B23, rechtsaf of rechtdoor door rood met andere woorden. 

 

Een fietsbeleid zorgt voor extra jobs 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) promoot het fietsbeleid van de Deense hoofdstad 
Kopenhagen. De organisatie berekende dat als de grote Europese steden het voorbeeld van 
Kopenhagen zouden volgen, er maar liefst 76.600 jobs extra zouden bijkomen en 10.000 levens worden 
gered. 

De resultaten werden voorgesteld op een congres over transport, milieu en gezondheid in de Franse 
hoofdstad Parijs. De WGO stelt vast dat luchtvervuiling vooral wordt veroorzaakt door het verkeer en 
jaarlijks in Europa voor 500.000 overlijdens zorgt. 90.000 mensen overlijden in een verkeersongeval en 
70 miljoen Europeanen zijn blootgesteld aan straatlawaai. 

Agenda 

 Donderdag 8 mei – We organiseren onze jaarlijkse educatieve fietstocht voor de vijfde-jaars van de 
Kontichse basisscholen. De activiteiten zijn zichtbaarheid, verkeersquiz, dode hoek, 
basisvaardigheden op de fiets en groot fietsexamen. In het Gemeentepark staan er gekke fietsen. 

 Zaterdag 10 en zondag 11 mei – Fietsweekend naar Hoge Rielen 

 Dinsdag 13 mei - De Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert het Vlaams Congres Verkeers-
veiligheid in het Kursaal te Oostende.  

 Dinsdag 13 mei - Info-avond over de elektrische fiets 

 Zondag 18 mei – Lentefietstocht van Fietsersbond Hove. Vertrek om 14u aan de parking van het 
Sportpark, P. van Ostaijenlaan, Hove 

 Zondag 18 mei – Deze Orgelfietstocht start om 13u30 aan onze Sint-Martinuskerk en loopt via Reet, 
Schelle en Hemiksem. Geniet tussendoor van enkele korte orgelconcertjes. 

 Zaterdag 24 mei – We organiseren voor de tweede keer een duurzame fietstocht in samenwerking 
met Transitie. Op deze tocht bezoeken we verschillende duurzame activiteiten in en om Kontich. 

 Donderdag 19 juni – Fietsersbond Edegem nodigt u uit op haar midzomeravondfietstocht in de 
richting van het Zennegat. We vertrekken om 19u30 op het gemeenteplein in Edegem. 

 Zondag 22 juni – Fietsersbond Edegem organiseert samen met de Gezinsbond Edegem ‘Straffe 
fietstoeren’. De activiteit richt zich op kinderen van eerste tot vierde leerjaar en hun ouders. 
Vertrekpunten zijn de speeltuin aan Pieter Van den Bemdenlaan of deze van Philips de Monteplein. 
Vooraf inschrijven via mail aan fiets.edegem@gmail.com met onderwerp ‘Straffe fietstoeren’ en 
vermelding van aantal kinderen en startplaats. 

 Zondag 12 oktober - herdenking van de vlucht per fiets van een aantal Edegemnaars naar 
Nederland. Wij fietsen deze tocht opnieuw i.s.m. de gemeente Edegem en enkele andere 
verenigingen. 

 

Bart Van der Spiegel 
www.fietsersbond.be/kontich 

http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst2.pdf
http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst3.pdf
http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst41.pdf
http://www.edegem.be/activiteitendetail.aspx?id=11268
mailto:fiets.edegem@gmail.com
http://www.fietsersbond.be/kontich

